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Airconditioning
De zomer is volop in Nederland en temperaturen
lopen hoog op!

www.cvgasservice.nl
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Fabels
Fabels over
airconditioning.
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Zomer Deals
Zomer Deal van juli /
augustus 2015
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Een aangenaam binnenklimaat is onmisbaar.
Mensen voelen zich prettig bij een bepaalde
temperatuur en vochtigheidsgraad en leveren
daarbij de beste prestaties. Dankzij Samsung
airconditioning van Gas-Service Roy Gulpen
worden deze twee variabelen beheersbaar.
Een constante, gewenste temperatuur maakt het
verblijf in een ruimte aangenaam. Belangrijker nog
is het vochtigheidsgehalte. Ons lichaam staat
warmte af door uitstoot van vocht. Als de
omringende lucht verzadigd is, krijgt ons lichaam
problemen met de warmteafgifte, waardoor een
benauwd gevoel ontstaat. Samsung
airconditioning zorgt niet alleen voor verkoeling
tijdens warme dagen maar ontvochtigt tevens de
lucht waardoor een aangenaam binnenklimaat
ontstaat.

Fabels over
airconditioning

Maakt een airco lawaai?

Wist je dat…?

Een airconditioning van de nieuwste generatie

Wist je dat onze Samsung

maakt bij een normaal gebruik +/- 38 db geluid.

Airconditioning units

Dit is te vergelijken met het geluid van vogels bij

standaard zijn uitgerust met

zonsopkomst.

een warmtepomp?
Hierdoor kunnen deze niet

Wordt je van airco verkouden?

alleen koelen en ontvochtigen,
maar ook verwarmen!

Niet de airco maakt je verkouden maar een te
groot temperatuurverschil tussen binnen en
buiten of te veel luchtbeweging. Onze
Samsung airconditionings systemen regelen dit
automatisch.
Gebruikt een airco veel stroom?
Onze moderne Samsung warmtepompen zijn
zeer energiezuinig. U kunt met deze Samsung
airco systemen zelfs goedkoper verwarmen dan
met uw cv-ketel!

Wij staan 365 dagen per
jaar voor u klaar.
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Zomer Deals
Dit jaar bestaat Gas-Service 25 jaar. Dit willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan !
Profiteer tot 31-8-2015 bij aanschaf van een Samsung airconditioning van maar liefst € 250,korting !!!

CV GAS-SERVICE
ROY GULPEN
045 – 575 24 51
www.cvgasservice.nl
info@cvgasservice.nl
Hendrik van Veldekestraat 11
6367 SE, Voerendaal
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Al meer dan 25 jaar
uw erkend specialist.
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